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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς τα υπογραμμισμένα) 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2205/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 24ο εκτός ημερήσιας διάταξης   
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «ECOPHOS» παρόχου του 2ου τμήματος της παροχής 
υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018», για λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέρους των 
ρυθμιστών του εν λόγω τμήματος. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης προκειμένου να υλοποιηθούν οι προς έγκριση 
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εργασίες, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ.Καρυώτη ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για τα εξής: 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Της με αρ.37419/13479/08.05.2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.5.2018) περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
5. Του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα 
με την οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Και επειδή : 
1. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 2016ΕΠ58500007 του 

Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 163/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική δημοπράτηση, και η αποστολή  δημοσίευσης 
αυτής. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 1886/2017 Απόφαση της Ο.Ε. κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού για το 2ο τμήμα στην εταιρία Γεώργιος Καλογιάννης του Δημητρίου με δ.τ. 
ECOPHOS με τελική δαπάνη 1.163.184,48 € με το ΦΠΑ (μετά τις προσαυξήσεις των 
συμβατικών ποσοτήτων). 

4. Με το με αριθμ. 57084/24.10.17 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 
289/2017 πράξη της του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο 
της σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

5. Η σύμβαση του 2ου τμήματος της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-02/17, συνολικής δαπάνης 
1.163.184,48 € με το ΦΠΑ, υπεγράφη την 07/11/2017 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του 
παρόχου ECOPHOS Γεώργιος Καλογιάννης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε είκοσι 
επτάμιση (27,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
αφού λάβαμε υπόψη : 
1. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-2/17. 
2. Ότι στο άρθρο 12 του Τιμολογίου του έργου, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση 244 

τεμ. μονάδων ασύρματης επικοινωνίας στους ρυθμιστές κατασκευής της εταιρίας SignalBau 
Huber οι οποίοι συντηρούνται στο πλαίσιο του δευτέρου τμήματος της παρούσας σύμβασης 
από την εταιρεία ECOPHOS, ώστε να καταστεί δυνατή, ασύρματα, σε πραγματικό χρόνο μέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η επιτήρηση της λειτουργίας και της αναγγελίας βλαβών των 
ρυθμιστών αυτών, είτε σε Κεντρικό Υπολογιστή Κυκλοφορίας είτε σε Σταθμό Επιτήρησης. 

3. Ότι στο Παράρτημα V – Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης, στο σχετικό εδάφιο της οποίας 
που αφορά τις μονάδες ασύρματης επικοινωνίας, προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση που για την 
εξυπηρέτηση αυτής της κεντρικής επιτήρησης και της αυτόματης αναγγελίας βλαβών, ο 
Πάροχος αδυνατεί να διασυνδέσει τις νέες μονάδες Ασύρματης Επικοινωνίας με τον 
υφιστάμενο κεντρικό ή άλλο εξοπλισμό, υποχρεούται να εγκαταστήσει, αδαπάνως για την 
Περιφέρεια Αττικής, νέο εξοπλισμό επιλογής του, που θα εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις 

ΑΔΑ: ΩΗΥΠ7Λ7-Μ6Ι



 3 

του Έργου.». 
4. Ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία κοινοποιήθηκε προς όλους τους διαγωνιζόμενους το με 

αρ.πρωτ. 1893/2.3.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα “Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που 
αφορούν στον διαγωνισμό ΣΗΜ-02/17:Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018” και συγκεκριμένα στην απάντηση στο 
ερώτημα 4 διευκρινίζεται ότι “Ως υφιστάμενος ή νέος κεντρικός ή άλλος εξοπλισμός θεωρείται 
οποιαδήποτε στοιχείο εμπίπτει στον ορισμό Ηλεκτρονικό σύστημα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Ν. Αττικής ή Σύστημα της παρ. 1.2. του άρθρου Α-1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
(σελ. 63).” 

5. Ότι με την υπ’ αριθ. 1759/2018 Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρε ίας «ECOPHOS», για αντ ικατάσταση 212 ανεξάρτητων 
ρυθμιστών τύπου MTC, αδαπάνως για την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να 
εγκαταστήσει σε αυτούς αντίστοιχες μονάδες ασύρματης επικοινωνίας στα πλαίσια του άρθρο 
12 του Τιμολογίου. Ο Πάροχος επικαλούμενος σημαντικά τεχνικά θέματα για τη συμφωνία του 
προϊόντος “μονάδα ασύρματης επικοινωνίας” της εταιρίας SignalbauHuber, με τις τεχνικές 
απαιτήσεις του έργου, αλλά και αδυναμία εγγύησης στην προσθήκη μονάδος επικοινωνίας 
στους   υ π ά ρ χ ο ν τ ε ς ρ υ θ μ ι σ τ έ ς , ζήτησε την αντικατάσταση των ρυθμιστών, 
αδαπάνως για την Περιφέρεια Αττικής, με ρυθμιστές κατασκευής του, οι οποίοι πληρούν το 
σύνολο των γενικών και ειδικών απαιτήσεων της Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής. 

6. Ότι ο Πάροχος με την από 28/2/2019 επιστολή του ζήτησε από την Υπηρεσία να καθορίσει σε 
ποιους ρυθμιστές θα εγκαταστήσει το υπόλοιπο των συμβατικών ποσοτήτων του άρθρου 12 
«προμήθεια και τοποθέτηση σε ρυθμιστή μονάδων ασύρματης επικοινωνίας» του Τιμολογίου 
της σύμβασης, προκειμένου να γίνει απορρόφηση του συνόλου των συμβατικών ποσοτήτων. 

7. Ότι η Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 2210/12.4.2019 έγγραφό της καθόρισε 32 ρυθμιστές για να 
εγκατασταθούν μονάδες ασύρματης επικοινωνίας. Ο λόγος που επελέγησαν αυτοί οι 
ρυθμιστές είναι διότι αυτοί ως επί το πλείστον επικοινωνούν µε το σταθμό επιτήρησης 
ISYGUARD µε Dial-up κινητή τηλεφωνία, η οποία είναι πλέον μια παρωχημένη ασύρματη 
σύνδεση, που χρησιμοποιεί λειτουργίες του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής (ΡSΤΝ) 
για να πραγματοποιήσει σύνδεση καλώντας έναν τηλεφωνικό αριθμό σε µια συμβατική γραμμή 
τηλεφώνου. Η σύνδεση αυτή δεν παρέχει αμεσότητα στην αναγγελία των βλαβών και έχει 
μειωμένες δυνατότητες μεταφοράς πληροφοριών, αφού δεν χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της 
νέας τεχνολογίας GPRS, αλλά την τηλεφωνική σύνδεση. Προκειμένου λοιπόν να βελτιωθεί η 
επικοινωνία κάνοντας χρήση της νέας τεχνολογίας επελέγη να προταθούν οι συγκεκριμένοι 
ρυθμιστές. 

8. Ότι ο Πάροχος με την από 2/5/2019 επιστολή του δήλωσε ότι τα σημαντικά τεχνικά θέματα που 
είχε επικαλεστεί στο παρελθόν δεν εξαλείφθηκαν, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να αδυνατεί 
να διασυνδέσει τους υφιστάμενους ρυθμιστές ΜΤC, με μονάδες ασύρματης επικοινωνίας της 
εταιρίας Signalbau Huber. Γι’αυτό το λόγο προτείνει, όπως και προηγούμενα, την 
αντικατάσταση των υφιστάμενων ρυθμιστών με ρυθμιστές BBTRAFFIC32, αδαπάνως για την 
Περιφέρεια Αττικής. Στους ρυθμιστές αυτούς θα εγκαταστήσει μονάδες ασύρματης 
επικοινωνίας, κατασκευής της εταιρίας του, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασύρματη 
επικοινωνία αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, με τον υφιστάμενο κεντρικό 
υπολογιστή EPOPTIS, για την κεντρική επιτήρηση και την αναγγελία βλαβών τους, κάνοντας 
χρήση της τεχνολογίας GPRS. 

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω και επειδή: 
1. Η πρότασή του Παρόχου είναι υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος, διότι η Περιφέρεια Αττικής  

θα αποκτήσει αδαπάνως, νέους, σύγχρονους και πιστοποιημένους ρυθμιστές σε 
αντικατάσταση των υφισταμένων που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990. Το τίμημα 
που θα πληρώσει είναι μόνο το προβλεπόμενο από την σύμβαση τίμημα για τις μονάδες 
ασύρματης επικοινωνίας. 

2. Η αντικατάσταση ρυθμιστών δεν αντιβαίνει στους όρους της σύμβασης αφού στο σχετικό 
εδάφιο της Τεχνικής Περιγραφής της Διακήρυξης για τις μονάδες ασύρματης επικοινωνίας 
προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση που για την εξυπηρέτηση αυτής της κεντρικής επιτήρησης και 
της αυτόματης αναγγελίας βλαβών, ο Πάροχος αδυνατεί να διασυνδέσει τις νέες μονάδες 
Ασύρματης Επικοινωνίας με τον υφιστάμενο κεντρικό ή άλλο εξοπλισμό, υποχρεούται να 
εγκαταστήσει, αδαπάνως για την Περιφέρεια Αττικής, νέο εξοπλισμό επιλογής του, που θα 
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εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις του Έργου». 
3. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών δεν μεταβάλλεται 

ουσιωδώς από την αντικατάσταση των ρυθμιστών, όπως επιβάλλεται «για λόγους διαφάνειας 
και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς 
τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά 
CAS Succhi di Frutta SpA)» αφού ο Πάροχος συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης 
στους ρυθμιστές των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ο.Ε. περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος της εταιρείας 
«ECOPHOS» παρόχου του 2ου τμήματος της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες 
συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018», 
περί αντικατάστασης ή μη 32 ρυθμιστών του εν λόγω τμήματος, για την εξυπηρέτηση της 
κεντρικής επιτήρησης και της αυτόματης αναγγελίας βλαβών, αδαπάνως για την Περιφέρεια 
Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την μη αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας "ECOPHOS" παρόχου 2ου τμήματος της παροχής 
υπηρεσιών "ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-20189" περί ανατικατάστασης 32 ρυθμιστών του εν λόγω 
τμήματος, για την εξυπηρέτηση της κεντρικής επιτήρησης και της αυτόματης αναγγελίας βλαβών, 
αδαπάνως για την Περιφέρεια Αττικής. 
 
 
 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαρίας Πελέκης δηλώνει 
λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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